


50. Ben je (te) 
RADICAAL, 

FANATIEK, of 
LAUW?



Wat betekent radicaal?

Radicalisme is een politieke of maatschappelijke filosofie die 
meerdere betekenissen heeft. Het woord is afgeleid van radix dat 
wortel betekent. Het verband tussen radicalisme en "wortels" ligt 
in de beeldspraak van een systeem/structuur/partij als een boom. 

Wil je de boom verwijderen, dan dien je ook de wortels mee te 
nemen. Wil je een nieuwe structuur "planten", die stevig staat, dan 
moet je hem in een gedegen filosofisch systeem verankeren/doen 

wortelen.

Strevend naar ingrijpende veranderingen, eigenschap van iemand 
die bepaalde dingen grondig wil veranderen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicaal & https://www.encyclo.nl/begrip/radicaal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Radicaal


En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging naar 
Jeruzalem. En Hij trof in de tempel mensen aan die 

runderen, schapen en duiven verkochten, en de 
geldwisselaars die daar zaten. En nadat Hij een gesel van 

touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook 
de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars 

wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om.

En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze 
dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot 
een huis van koophandel.  En Zijn discipelen herinnerden 
zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij 

verslonden. 
Johannes 2:13 - 17 HSV

Jezus is heel radicaal als het om het huis van Zijn Vader gaat!



Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil 
Ik nog meer , nu het al ontstoken is! Maar Ik moet met een 

doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het 
volbracht is. Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te 

brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder 
verdeeldheid. 

Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie 
tegen twee en twee tegen drie. Zij zullen tegen elkaar 
verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, 

moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, 
schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter 

tegen haar schoonmoeder. 
Lukas 12:49-53 HSV

Jezus is gekomen om een christelijk vuur te laten ontbranden!



Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming 
vervuld werden, dat Hij Zijn aangezicht naar 

Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En Hij 
stuurde boden voor Zijn aangezicht uit. 

Op hun reis kwamen zij in een dorp van de 
Samaritanen om voor Hem voorbereidingen te 

treffen. Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij 
op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn 

aangezicht gericht was . 

Johannes en Petrus hadden een verkeerde ijver voor God wat ze de bijnaam 
“zonen van de donder” opleverde



Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat 
zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen 
dat er vuur van de hemel moet neerdalen en 
hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? 

Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: 
U beseft niet wat voor Geest u hebt, want de 
Zoon des mensen is niet gekomen om zielen 
van mensen te gronde te richten, maar om ze 

te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. 
Lukas 9:51-56 HSV



Wat betekent fanatiek?

Het woord “fanatiek” is een leenwoord uit het Frans, in de 
betekenis van ‘bezeten’ en werd voor het eerst aangetroffen in 

1796 . Tot in de 19e eeuw werd het slechts gebruikt in de zin van: 
bezield door een blinde geloofsijver. Dit is geheel in 

overeenstemming met de oorspronkelijke betekenis. Het woord 
fanumduidde namelijk aan: een aan de Godheid gewijde plaats, 
dus een heiligdom of tempel. Een fanaticus was dus een door de 

Godheid bezetene. 

Het is afgeleid van “fanaat” wat staat voor een persoon met een 
grote inzet of liefde tot een bepaalde zaak.

Bron: https://www.ensie.nl/van-aalmoes-tot-zwijntjesjager/fanatiek & 
https://nl.wiktionary.org/wiki/fanatiek 

https://www.ensie.nl/van-aalmoes-tot-zwijntjesjager/tempel
https://www.ensie.nl/van-aalmoes-tot-zwijntjesjager/fanatiek


De naam 'zeloot' betekent 'ijveraar' (van het Griekse ζηλωτής 
zèlootès). Zeloten zagen zichzelf als 'ijveraars' voor de 

heiligheid van de naam van God. Dat hield voor hen concreet 
in dat zij geen heer boven zich wilden erkennen dan God 

alleen. 

De consequentie daarvan is dat zij het keizerlijk gezag (en de 
Romeinse overheersing in het algemeen) als godslasterlijk 

ervoeren. Zij weigerden dan ook belasting te betalen. De 
meest extreme Zelotische beweging was die van de Sicariërs, 

die met een dolk (Lat. sica) aanslagen pleegden op 
hooggeplaatste Joden die goede contacten onderhielden met 

de Romeinse bezetter.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeloten

De zeloten leerde om op eigen kracht van de Romeinse bezetter af te komen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicari%C3%ABrs


Matteüs [ (= Levi) ] , Tomas, Jakobus de zoon van 
Alfeüs, Simon die de bijnaam 'de Zeloot' had, 

LUKAS 6:15 BasisBijbel

U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand 
voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet 

bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang 
slaat, keer hem ook de andere toe; 

en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw 
onderkleding nemen, geef hem dan ook het 

bovenkleed; en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er 
twee met hem . Geef aan hem die iets van u vraagt, en 

keer u niet af van hem die van u lenen wil. 



U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw 
naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. 

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen 
die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; 
en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 

zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in 
de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan 

over slechte en goede mensen, en laat het 
regenen over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen. 
Mattheüs 5:38-45 HSV



De wereld haat Christenen omdat ze niet van deze wereld zijn, zorg dat je de 
wereld niet gelijkvormig gaat worden!

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij 
eerder dan u gehaat heeft.  Als u van de 
wereld zou zijn, zou de wereld het hare 

liefhebben, 

maar omdat u niet van de wereld bent, 
maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, 

daarom haat de wereld u.
Johannes 15:18 - 19 HSV



Ik roep u er dan toe op, broeders, door de 
ontfermingen van God, om uw lichamen aan God 
te wijden als een levend offer, heilig en voor God 

welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, 
maar word veranderd door de vernieuwing van 

uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat 
de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van 

God is.
Romeinen 12:1 - 2 HSV



Wat betekent lauw?

Niet koud en niet warm, niet enthousiast, laks, ongevoelig, 
onverschillig, ongeïnteresseerd 

Blus de Geest niet uit. 
1 Thessalonicenzen 5:19 HSV

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een 
berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen 

lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de 
standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn . 

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw 
goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, 

verheerlijken. 
Mattheüs 5:14-16 HSV



Paulus roept de gemeente in Rome op vurig van Geest te zijn door te wandelen in 
de liefde die een afkeer heeft van het kwade

Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer 
van het kwade en houd vast aan het goede. Heb 
elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga 

elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw 
inzet betreft. 

Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u 
in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. 

Volhard in het gebed. 
Romeinen 12:9-12 HSV



En schrijf aan de engel van de gemeente in 
Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en 

waarachtige Getuige, het begin van Gods 
schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u niet 

koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 

Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet 
heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Want u zegt: 
Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan 

niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, 
beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. 

God wil niet dat je lauw bent maar dat je van Hem goud koopt zodat je 
vurig bent!



Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, 
gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, 
en witte kleren, opdat u bekleed bent en de 
schande van uw naaktheid niet openbaar 

wordt. 

En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult 
kunnen zien. Ieder die Ik liefheb, wijs Ik 
terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en 

bekeer u. 
Openbaring 3:14-19 HSV



God is driemaal heilig en verlangt dat we vurig zijn voor Hem! 

En rondom de troon stonden vierentwintig 
tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig 
ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, 

en met gouden kronen op hun hoofd. 

En uit de troon kwamen bliksemstralen, 
donderslagen en stemmen. En er stonden 

zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. 
Dit zijn de zeven Geesten van God. 

Openbaring 4:4-5 HSV



Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan 
de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader 

tot God, en Hij zal tot u naderen. 

Reinig de handen, zondaars, en zuiver de 
harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige 

staat en treur en huil. Laat uw lachen 
veranderd worden in treuren en uw blijdschap 
in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij 

zal u verhogen.
Jakobus 4:4 - 10 HSV

Je kan dubbelhartig zijn, zuiver je hart als dat zo is!
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